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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem lokalnych ryb 

 

1. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, planuje organizację warsztatów kulinarnych dla  Kół Gospodyń Wiejskich z 

wykorzystaniem lokalnych ryb, w dniu 28 października 2022 r. na Zamku w Mosznej 

 
2. Nazwa i adres Zamawiającego : 

Województwo Opolskie 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 
NIP 7543077565  

 

3. Przedmiot zamówienia:  usługa przeprowadzenia warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem 

lokalnych ryb dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z terenu województwa opolskiego  

 

4. Proszę o wycenę wg następującej specyfikacji:  

 Termin: 28 października 2022 r. 

 Miejsce: Zamek Moszna  

 Czas trwania: 4 godziny 

 Liczebność grupy: 30 osób (10 drużyn, każda 3-osobowa) 

 Menu przygotowane podczas warsztatów powinno zawierać: zupę lub przystawkę, danie 

główne – przygotowane z wykorzystaniem lokalnych ryb oraz deser na bazie  lokalnych 

składników  

 Zapewnienie produktów niezbędnych do wykonania dań podczas warsztatów  

 Zapewnienie naczyń ekologicznych jednorazowych w ilości odpowiadającej liczbie 

uczestników i przygotowywanych dań  

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą 

elektroniczną. 

1.2 Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektroniczne. 

 

6. Oferty proszę przesłać na adres e-mail: dziedzictwokulinarne@opolskie.pl.  

W przypadku wyboru Państwa oferty potwierdzimy rezerwację oraz prześlemy zlecenie 

wykonania zadania. W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju Wsi, 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, UMWO tel. 77 44 82 108 lub 109. 

7. Termin składania ofert do dnia 21 października  2022 r. 
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8. Opis sposobu obliczenia ceny  

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby 

obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego. 

 

9. Kryteria oceny oferty:  

Kryterium wyboru ofert jest cena – 100%, maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres 

realizacji zamówienia. O wyborze oferty decyduje najniższa cena brutto. 

 

10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 

1.1 nie wpłynie żadna oferta,  

1.2 wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,  

1.3 oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego 

 

11. Klauzula informacyjna RODO  

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na 

stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/2018/08/rodo/ .Złożenie oferty jest 

równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem klauzuli informacyjnej o ochronie danych 

osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym 

w klauzuli informacyjnej w celu wskazanym w pkt. 3 b) 

 

Proszę o podanie całkowitego kosztu niniejszej usługi uwzględniającej powyższe specyfikacje, 

cenę netto oraz brutto.  

https://bip.opolskie.pl/2018/08/rodo/

